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:עיבוד אותות

?"אותות"מה זה 

דיבור, קולאותות •

תמונות, אותות וידאו•

ם"מכ•

...(,EEG, ג"אק)רפואיים אותות •

אותות מרשת החשמל•



:עיבוד אותות

?"עיבוד"מה זה 

equalizersבבקרת טונים ו, למשל–ושגיאות " רעשים"ניקוי מ, סינון•
הורדת טשטוש בתמונות, למשל–( Smoothing)החלקה •

או הורדת רעש ברדאריםecho-cancellation, למשל-סינון מסתגל•

OFDMאו מערכות MRI-ב, למשל-אנליזה ספקטרלית•

בתמונות ואותות דיבור, למשל–שחזור ודחיסה , דיגיטציה•

פענוח והצפנה•

מקלטי רדיו/במודמים ובמשדרי, למשל–מודולציה •

זיהוי צורות ואנליזת קורלציה•

חיזוי•



ושחזור( sampling)דגימה : דוגמא



• The representation and matching of pictorial structures Fischler, Elschlager (1973). 

• Face recognition using eigenfaces M. Turk and A. Pentland (1991). 

• Human Face Detection in Visual Scenes - Rowley, Baluja, Kanade (1995) 

• Graded Learning for Object Detection - Fleuret, Geman (1999) 

• Robust Real-time Object Detection - Viola, Jones (2001)

• Feature Reduction and Hierarchy of Classifiers for Fast Object Detection in Video Images - Heisele, Serre, 

Mukherjee, Poggio (2001)

•….



(detection)גילוי : דוגמא



Fields of signal processing

• Statistical signal processing – analyzing and extracting information 
from signals and noise based on their stochastic properties

• Audio signal processing – for electrical signals representing sound, 
such as speech or music

• Speech signal processing – for processing and interpreting spoken 
words, Speech recognition

• Image and video processing – in digital cameras, computers, and 
various imaging systems

• Array signal processing – for processing signals from arrays of 
sensors, such as Radars

• Time-frequency analysis and filtering– for processing non-
stationary signals

• Data Science, machine learning 
• Biological signal processing



חוקרים במסלול

לימוד מכונה, זיהוי תבניות–ם'אלגמאיר ' פרופ•

ביואלקטריםעיבוד אותות –גבע אמיר ' פרופ•

ם"מכ, תורת הגילוי והשערוך–טבריקיאןוזף 'ג' פרופ•

פרמטרי-לאמכונה ושערוך לימוד -טודורוסר קובי "ד•

עיבוד אותות סטטיסטי–ר גיא כהן "ד•

מימדיות-רבשערוך פרמטרים בבעיות –פרנצוסיוסי ' פרופ•

אופטימיזציה, עיבוד אותות סטטיסטי–רוטנברג ר תרצה "ד•

רפואיות-עבוד תמונות ביו–רביב -ר תמי ריקלין"ד•

עיבוד אותות אקוסטיים –רפאלי בעז ' פרופ•

דיבורעיבוד אותות –שלום אילן ' פרופ•



קורסים



קורסים



Mathematical topics embraced by 
signal processing

• Linear signals and systems, and transform theory
• System identification and classification
• Calculus
• Differential equations
• Vector spaces and Linear algebra
• Functional analysis
• Probability and stochastic processes
• Detection theory
• Estimation theory
• Optimization
• Programming
• Numerical methods
• Iterative methods


